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Knjižnica svoju  djelatnost  temelji na Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, 
UNESCOV-om manifestu za narodne knjižnice i drugim, međunarodno prihvaćenim dokumentima, 
korisničkim potrebama, pokazateljima poslovanja iz prethodne godine kao i suvremenim tendencijama 
razvoja narodnog knjižničarstva. 
  
Knjižnica zapošljava dvije djelatnice VSS s  punim radnim vremenom na dvije lokacije.  Djelatnica 
Danijela Pešić  vodi Ogranak Viškovo na novoj lokaciji koji je otvoren četiri sata dnevno za korisnike, a 
drugu polovicu radnog vremena je u Središnjoj knjižnici u Marinićima. 
 
Poseban osvrt na rad Knjižnice u  u ovom izvještajnom razdoblju.  
 
Epidemija korona virusom obilježila je glavninu rada i u ovom izvještajnom razdoblju, točnije, knjižnice 
su zbog Preporuka i smjernica za rad narodnih knjižnica na razini Hrvatske zbog epidemioloških mjera 
radile prema prilagođenim uvjetima i propisanim mjerama od Stožera civilne zaštite na razini Hrvatske, 
ali i naše krovne ustanove, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Knjige se i nadalje nakon 
razduživanja  dezinficiraju prije odlaganja na police iako  je od 1.6. ukinuta  karantena. Čitaonica i  
korištenje računala su do daljnjeg zatvoreni za korisnike. 
 
Pitanje vidljivosti lokacije, odnosno Ogranka Viškovo, riješeno je u 2020. godini postaljanjem  putokaza 
na zidu uz  prometnicu. 
 
U vrijeme kada korisnici nisu mogli do fizičkog oblika knjige, uveli smo novu uslugu u knjižnici, drugi u 
PGŽ-i, nakon Gradske knjižnice Rijeka, e-knjigu HZ, ZaKi Book, aplikaciju za posudbu e-knjige. U Ovom 
izvještajnom razdoblju nabavljena su još 84 nova naslova, lektire, popularne psihologije i beletristike 
pa sveukupno imamo 284 naslova. 
 
Knjižnična građa  
 
Statistika knjižnične građe je u ovom izvještajnom razdoblju izlistana iz  knjižničnog programa  „ZaKi“. 
 
STATISTIKA NABAVE U  IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU za 1.1 do 31.12. 2020. G. 
 
 

 ODRASLI DJECA UKUPNO 

OGRANAK VIŠKOVO 682    316   998   

KNJIŽNICA MARINIĆI 1791   739  2530   

UKUPNO 2473   1055   3528   

 
 
STANJE KNJIŽNIČNOG FONDA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU ČITAVE 2020. godine 
 

 Ogranak Viškovo Knjižnica Marinići UKUPNO 

ODRASLI 10463 27559  

38022 

DJECA 6034 10045 16079 

UKUPNO 16497     37604 54101 

 
U čitaonici u Knjižnici u Marinićima, kao i u Ogranku Viškovo,  nabava je u ovom razdoblju svedena  na 
pretplate dnevnog tiska i pretplate na časopise, jer je zbog epidemioloških mjera čitaonica do kraja 
2020. bila zatvorena.  Za pretraživanje knjižničnog fonda i naručivanje knjižnične građe korisnici su 



upućivani na e-katalog (Web katalog) pa bi ih naručena knjižnična građa čekala i time bi brzo dobili 
traženo i što manje se zadržavali u knjižnici.  
 
Od ostalih aktivnosti Knjižnice možemo nabrojati slijedeće: 
 
 
-  Održavanje Web stranice  i  rad u novoj web stranici s novim sučeljem                                                      
- Oglašavanje je u ovom izvještajnom razdoblju odigralo  veliku ulogu, jer su korisnici pravodobno bili 
upoznati sa svim epidemiološkim mjerama  zaštite od korona virusa putem  web stranice knjižnice i 
web stranice Općine Viškovo, na facebooku knjižnice i na sekretarici tel.broja 682-404.                                                                                                           
 
 
Broj članova se u ovom izvještajnom razdoblju nije znatno povećao. Korisnicima je bilo omogućeno i 
online učlanjenje i obnova članarine, što je nekolicina i iskoristila. 
Prvi puta je u 2020.g. upisano 200  članova, svoje članstvo je obnovilo 748  članova, a aktivnih članova 
na obje lokacije je 1577, što je za ove prilike u kojima smo imali jako malo fizičkih kontakata, 
prihvatljivo. 
 
 
Cirkulacija  građe prema  statistici je za  ovo izvještajno razdoblje u 2020. godini: 
 

 Ogranak Viškovo Knjižnica Marinići UKUPNO 

ODRASLI         4537                           6027 10564 

DJECA            2123                           3272 5395 

UKUPNO             6660                   9299 15959 

 
U izvještajnom razdoblju za čitavu 2020.g.posebno je potrebno izdvojiti  posudbu e-knjige, novu 
uslugu koju smo uveli upravo zbog zatvorenosti knjižnica i nemogućnosti fizičkih posjeta korisnika. 
Tako je samo posudba e-knjige u ovom izvještajnom razdoblju bila  512.  
 
 
 
Posjeti članova  prema  statistici za  čitavo izvještajno razdoblje 2020. godine : 
 

 Ogranak Viškovo Knjižnica Marinići UKUPNO 

ODRASLI                 2401                  3191 5592 

DJECA                         899                     1382 2281 

UKUPNO                      3300                    4573 7873 

 
Zanimljivost u ovom izvještajnom razdoblju za 2020. godinu čine virtualne posjete našoj web stranici, 
koje su u 2020. bile 34 469, a pogotovo e-katalogu knjižne građe, jer smo u odnosu na čitavu prošlu,  
2019. godinu, na 25. mjestu od 287 knjižnica koje su na knjižničnom programu ZaKi na razini Hrvatske 
s 3005 posjeta (a prošle godine smo bili na 31.), u našoj županiji odmah iza Gradske knjižnice Rijeka. 
Iz podataka statistike za rezervaciju knjižne građe za čitavu 2020. godinu možemo izdvojiti da je bilo 
408 riješenih upita za posudbu. 
 
USLUGE koje je Knjižnica ponudila  korisnicima u ovom izvještajnom razdoblju bile su prilagođene 
preporukama vezanim za epidemiološke mjere: 
 
- Posudba knjiga omogućena je i putem nove usluge, e-knjige 



- Rezervacija knjižnične građe bila je maksimalno poticana zbog što kraćeg zadržavanja u prostorima 
knjižnica 
-Rad u čitaonicama je do kraja 2020. g. onemogućen 
-Pristup internetu u informacijsko-edukacijske svrhe na računalima u knjižnici do kraja ovog 
izvještajnog razdoblja još nije dozvoljen kao i korištenje računala za pisanje i ispis teksta 
U čitaonici u Marinićima kao i u Ogranku, bili su dostupni  samo naslovi tiska za koje imamo pretplatu, 
ali koji nisu bili dostupni korisnicima zbog zatvorene čitaonice 
 
Stručne posjete, seminari, sudjelovanja 
 
U ovom izvještajnom razdoblju nisu održani  mnogi planirani kulturno-obrazovni programi za odrasle i 
djecu zbog epidemioloških mjera zaštite od korona virusa.  
U planu je bilo sudjelovanje u Mjesecu dobre dječje knjige s gostovanjem Željke Horvat- Vukelja, 
sudjelovanje na dvodnevnoj radionici za knjižničare, projekt „Mobilni makerspace“, jedinstveni 
njemački projekt s radnim naslovom „Do it, code it, built it – makerspace u knjižnici“, u organizaciji 
Hrvatskog knjižničarskog društva, Društva bibliotekara Istre, Gradske knjižnice Rijeka i Knjižnice Goethe 
Instituta Kroatien. 
Sajam dječje knjige „Monte librić“ također nije održan u  mjesecu travnju pa su tako izostala i sva 
sudjelovanja na raznovrsnim predstavljanjima novih dječjih naslova, ali je u planu održavanje u mjesecu 
prosincu u okviru „Sa(n)jam knjige u Istri. 
Na riječkom sajmu knjiga i festivalu autora „Vrisak“, koji se inače održava u mjesecu svibnju, a  
pomaknut je za mjesec rujan, naša knjižničarka Danijela Pešić prisustvovala je na otvaranju sajma, 
posvećenom uspomeni na Bekima Sejranovića, gdje su se u neformalnoj atmosferi na preminulog 
autora prisjetili njegovi prijatelji i gdje je ekskluzivno prikazan i video na kojem je autor čitao svoju 
zadnju objavljenu priču te u Exportdrvu predstavljanju knjige  Masarykova, autorice Mirele Priselac-
Remi. 
Organizacija „Večeri od užanci“, planirana  i prolongirana za jesen nije se ni tada, zbog epidemioloških 
razloga održala. 

 
Knjižnica je velikim dijelom postala multimedijalno središte i mjesto okupljanja u kojem mještani 
zadovoljavaju svoje kulturne, edukativne, informacijske i kreativne potrebe, koje će, nadamo se opet , 
nakon pandemije korona virusom, zaživjeti u punom smislu. 
 
Suradnja naše Knjižnice s mnogim narodnim knjižnicama u PGŽ, s matičnom knjižnicom, Gradskom 
knjižnicom Rijeka kao i s Knjižnicama Grada Zagreba (međubibliotečna posudba knjižnične građe), se u 
čitavom izvještajnom razdoblju 2020. godine svela  samo komunikaciju putem  telefona i  e-maila. 
 
 
                                                                                                 Ravnateljica: 
                                                                                   Branka Miočić, dipl.knjižničarka 
 
 
 
 
 


